Over graf ruimen en verlengen (kosten in
Alphen aan den Rijn)
13 februari 2017

Vraag nummer: 49624
Wat kost het om een graf te ruimen en wat zijn de kosten om het te verlengen ik woon in Alphen aan de
Rijn. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Bij voorbaat dank groeten Rianne Haan.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als het om de gemeentelijke begraafplaats gaat, kunt u voor die vraag terecht bij de gemeente. Of kunt
u het antwoord misschien ook al vinden op de site van de gemeente.
Als het om een kerkelijke begraafplaats gaat, kunt u voor die vraag terecht bij de administratie van die
begraafplaats.
Voor het ruimen van een graf zijn in de regel nooit kosten verschuldigd. Die kosten zijn gewoonlijk
verdisconteerd in de kosten van aankoop van een graf.
Als men toch kosten rekent, moet u nagaan of dat wel terecht is. Vergelijk vraag 7715 'Graf opzeggen /
kosten ruimen grafmonument' in de lijst van Meest gestelde vragen.
Zie voor een voorbeeld van onterechte kosten op een gemeentelijke begraafplaats de vraag 49393
'Kosten voor verwijderen monument wegens wetswijziging? en de vervolg- reactie van vandaag.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43
TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl
TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ begraven/ graf- ruimen- ruiming- begraafplaats/ over- graf- ruimen- en- verlengen- kosten- in- alphen- aan- denrijn/49624

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.
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